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Kedves Szülők! 

A „Batsányi Hírlevél” 2003-ban jelent meg először. Azzal a szándékkal indítottuk útjára, hogy néhány iskolánkkal 
kapcsolatos fontos információról közvetlenül tájékoztassuk a szülőket, érdeklődőket. Kérjük, tanulmányozzák át a leírtakat, 
s ha kérdésük, véleményük, javaslatuk van, jelezzenek vissza bármelyik megadott csatornán vagy személyesen. 

Iskolánk neve: Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium. Címe: 6640 Csongrád, Kossuth tér 1. A kollégium 
ebben a tanévben a Gyöngyvirág u. 16. szám alatti épületben, a Hódmezővásárhelyi Szakképző Centrum Sághy Mihály 
Szakgimnáziuma,Szakközépiskolája és Kollégiumában kapott helyet. 
A gimnázium vezetője: Kiss Attila, helyettesei: Konkolyné Tóth Györgyi és Hajdúné Tyukász Zsuzsanna. 

Néhány jellemző adat iskolánkról: 
 17 osztályban 409 tanuló tanul intézményünkben 
 az 5. osztályba beiratkozott: 25 fő, a 9. évfolyamra beiratkozott 45 fő 

Iskolánk tanítási rendje szerint a tanórák 730-kor kezdődnek, a hetedik óra vége 1355. 
Az első két szünetünk 15 perces, a harmadiktól a hatodik szünetig 10 percesek, a hetedik 20 perces. A második szünetünk 
(915-930 között) biztosít leginkább lehetőséget a tanárok elérésére. A tanári telefonszáma: 63/571-561. 
Az intézményvezető fogadóórája: minden héten kedd 1400-1600 óráig tart. (telefonszáma: 63/571-550) 

 Évfolyam szinten működő emelt szintű érettségire felkészítő csoportok indulnak a következő tantárgyakból: 

angol nyelv, biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, gazdasági ismeretek, történelem. 

Az emelt szintű órák, foglalkozások ettől a tanévtől a délelőtti órák közé épülnek be, melyek konkrét időpontjáról az 
órarendből tájékozódhat. 

A felvétélizők számára az alábbi időben tartunk előkészítő foglalkozásokat amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé 

teszi: 

 Matematika tantárgyból: dec. 10, dec. 17 és január 7. Nyolcévfolyamos gimnáziumba felvételizők számára 16:30-18:00, 

humán/reál tagozatra jelentkezők számára: 14:30-16:00. 

 Magyar nyelv tantárgyból: dec. 8, dec. 15 és január 5. Nyolcévfolyamos gimnáziumba felvételizők számára 16:30-

18:00, human/reál tagozatra jelentkezők számára: 14:30-16:00. 

Az idegen nyelv tanulását segítő lehetőségek: 

Az iskola könyvtárában a nyelvtudás gyakorlására idegen nyelvű könyvállomány (szépirodalom és szakirodalom, folyóiratok) 
áll rendelkezésre. Nyitvatartási idő hétfő-csütörtök715-1530, péntek óráig. 715-1315

 

 Iskolánkban akkreditált ECL Nyelvvizsgaközpont működik. Nyelvvizsgával kapcsolatos információ: Banka 
Zsoltné 63/571-553, illetve honlapunkról elérhető. 

 A mindennapos testnevelés keretében délutánonként lehetőség van az alábbi sportágak művelésére: 

Borda Zsolt,– röplabda Huszák Béla –röpladba, kosárlabda, Papp Zoltán –röplabda 

Egyéb sportfoglalkozások 

Hegedűsné Szikszai Márta – gyógytestnevelés 

Egyéb információk: A feladatot ellátja fogadóórája 

Gyermek –és ifjúságvédelmi felelős: Leirer Tibor H: 5. óra 

Diákmozgalmat segítő tanár: Hajdúné Tyukász Zsuzsanna  K: 7. óra 

Iskolaorvosunk: dr. Lantos Pál H: 8-9,Cs:8-10 óráig 
 

Védőnőnk: Tariné Atkári Edina H: 8-14, Sz: 8-14, Mobil: 06-20/532-82-86 

Iskolapszichológus: Földesiné Pacskó Andrea Szülőknek: kedd 13-14 óráig 

Diákoknak: bejelentkezés alapján 

Elérhetőség: 06-63/571-555 440-es mellék e-mail: pacskoa@bjg.hu 

Iskolai bűnmegelőzési tanácsadó: Pópity Beatrix– c.r.fhdgy. Csongrád Rendőrkapitányság - Csongrád, 
Pacsirta u. 1-5. szám) 

Sz, Cs tanítási időben. Minden hónap első H 14-16 a CSRK épületében. 
elérhetőség: 06-63/571-510/41-44, 06-20/852-06-82 

e-mail: popityb@csongrad.police.hu  

R ö v i d h í r e k : 

 Az intézményi alapdokumentumokat az érdeklődők megtekinthetik az iskolánk honlapján (www.bjg.hu)  

 Óraadóként Berkes Ilona gazdasági ismereteket tanít, illetve Szatmári Judit francia nyelvet. 
 Az érettségi nemcsak a végzősöket, minden középiskolást és szüleit foglalkoztatja. A felvételi pontrendszerről és a 

követelményekről tájékozódni  lehet  az  oktatas.hu, illetve a  http://www.felvi.huhonlapon is. A szaktanárok, az 
osztályfőnökök és az iskola vezetői szívesen adnak tanácsot, segítenek. 
 Az idei tanévben is február 15-ig nemcsak az érettségire való jelentkezéseket, hanem a felsőoktatási továbbtanulási 

jelentkezési lapokat is erre a határidőre kell beküldeni. A kettő szorosan összefügg, hiszen abból kell érettségire 
jelentkezni, amit a felsőoktatási továbbtanulási irány megkövetel. Nem lesznek külön felvételik (kivéve az idegen nyelv, 
testnevelés és művészeti felsőoktatás), ezért javasoljuk a többlet pontok megszerzésére való törekvést: emelt szintű 
érettségit, nyelvvizsgát. 
 A következő tanévben indítandó osztályok képzési  iránya  hasonló  lesz,  mint  az  idei  évben,  így  külön osztályként 

indítjuk a reál (természettudományos tagozat), és humán osztályt. 2020 szeptemberében is indul 8 osztályos gimnázium 
(5.F osztály). November 12-én (csütörtök) 800órától nyílt napot tartunk az iskolában, ha a járványügyi helyzet lehetővé 
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teszi. Erre az időpontra elkészül az intézmény színes továbbtanulási tájékoztatója is, mely tartalmazza a jövő évtől 
megváltozó felvételi követelményeket is. A korábbi évektől eltérően a nyolcosztályos gimnáziumi képzésről is ezen a 
napon tartunk tájékoztatót, nyílt órákat. 
 Iskolánk    régi    épületének    felső    szintjén    kapott    helyet     a     TErmészetTUDOmányos Diáklaboratórium 

(http://tetudod.bjg.hu). A legkorszerűbben felszerelt laboratóriumban lehetőség nyílik az átfogó 
tehetséggondozásra, illetve a diákok tevékenykedtetésére. 
 Iskolánkban e-napló  működik,  a  belépési  rendszer  honlapunkról  is  elérhető.  Az  ezzel  kapcsolatos  technikai 

problémákat (belépési név, jelszó) a bjg@bjg.hu e-mail címen jelezhetik. 

Szólunk a tanulásképességet vizsgáló szakvéleményről is: ha a tanuló megkapja a szakvéleményt, ezzel együtt a szülőnek 
kérelmet kell beadnia az intézményvezető részére a szakvélemény iskolában történő érvényesítéséhez. 

Kiiratkozás az iskolából: a tanulónak hoznia kell egy befogadó nyilatkozatot a másik iskolából, továbbá egy 
iskolaváltoztatási kérelmet, mellyel felkeresi az intézményvezetőt. Le kell adnia az ingyen tankönyveket, valamint 
rendeznie kell tartozásait (ebéd, könyvtár, kollégium, szekrénykulcs, stb.). Az intézményvezető a tanuló bizonyítványába 
írja az átvétel tényét és dátumát, s kiad egy iskolaváltoztatási igazolást, melynek visszaigazoló részét a másik iskola 
visszaküldi. 

K ü l f ö l d i k a p c s o l a t o k / k i r á n d u l á s o k : 

 Ebben a tanévben a járványügyi helyzet miatt a futó Erasmus pályázataink főleg digitalis platformon 

valósulnak meg. 

 Június utolsó hetében a szokásos soltvadkerti nyári táborba várjuk a pihenni és szórakozni vágyó diákokat, erről 
időben kap részletes tájékoztatást minden diák. Szervező: Leirerné Katona Ágnes 

 

A sikeres együttműködés érdekében várjuk javaslataikat, véleményüket, és kérjük együttműködésüket: 

- a hiányzások csökkentésében, - a dohányzás elleni küzdelemben, - az esetleges problémák jelzésében. 

 
Kérdéseikkel, javaslataikkal kereshetik a szülői közösségek vezetőit. 

A Szülői Tanács elnöke: Hevesi Gabriella 

Az Intézményi Tanács elnöke: Fábián György 
 

A BJG nevelőtestülete nevében: Kiss Attila 

intézményvezető 
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A TANÉV RENDJE, FONTOSABB IDŐPONTOK 

szeptember 1. kedd első tanítási nap 

szeptember 14-25. szülői értekezletek 

szeptember 18. péntek OKTV jelentkezések határideje 

október 2. péntek Gólyabál 

szeptember 25. péntek Magyar Diáksport Napja (témanap) 

szeptember 26. szombat tanítási nap 

október 9. péntek Fecskebál 

október 6. kedd megemlékezés az Aradi vértanúkról 

szeptember 29. 16.30 Szülői Tanács ülése (Könyvtár) 

október 16.– november 27. őszi érettségi vizsgaidőszak 

október 22. csütörtök az 1956-os forradalom és szabadságharc iskolai ünnepe 

október 20 fogadóóra 

október 23. –november 1. őszi szünet (első és utolsó napja) 

november 12. csütörtök nyílt nap 

november 26-27. csütörtök-péntek őszi szóbeli érettségi vizsga 

november 20. pályaorientációs nap 

November 24. fogadóóra 

december 4. péntek!!! tanulók jelentkezése központi írásbeli felvételi vizsgára 

december 12. szombat 16 óra Szalagavató– tanítási nap 

december 18.péntek iskolai karácsonyi ünnepség 

december 21.– január 3. téli szünet (első és utolsó napja) 

2020. január 22. az I. félév vége 

2020. január 23. szombat 10:00!!! Központi írásbeli felvételi vizsgák 

január 21. csütörtök félévi osztályozó értekezlet 

január 25. – 29. félévi értesítők kiosztása 

január 26. kedd félévzáró értekezlet 

február 17-19. tervezett félévi szünet 

február 1 – 12. félévi szülői értekezletek 

február 15.! hétfő érettségi és felvételi jelentkezési lapok leadási határideje 

március 1-5.  Pénzügyi és vállalkozói témahét, Pénz7 

március 12. péntek megemlékezés 1848-49-es forradalom és szabadságharcról 

március 22-26. Digitális Témahét–Médiatudatosság 

március 30. fogadóóra 

március 31. diáknap 

április 1.-6. tavaszi szünet (első és utolsó napja) 

április 19.– 23. Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 

április 27. kedd 12. évfolyam osztályozó értekezlete 

április 27. fogadóóra 

április 30.péntek 12. évfolyam utolsó tanítási napja 

május 1. szombat 930
 ballagás 

május 3-25. érettségi írásbeli vizsgák 

május 3-5. érettségi szünet 

május 12. szerda Idegen nyelvi mérés(6., 8. évfolyam) 

május 24. hétfő Pünkösd, tanítási szünet 

május 26. szerda Országos kompetenciamérés (6., 8., 10. évfolyam) 

június 4.péntek megemlékezés– Nemzeti Összetartozás Napja 

június 9. szerda tanév végi jegyek lezárása 

június 10. csütörtök tanév végi osztályozó értekezlet 

június 15. kedd utolsó tanítási nap 

június 11. péntek Idegen nyelvi méréseredményeinek továbbítása az Oktatási 

Hivatal 

június 16-25. középszintű szóbeli érettségi vizsgák 



június 22. kedd 8-12 óráig beiratkozás 

június 30. szerda tanévzáró értekezlet 

 

 


